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  » كرامة المجتمع وعقالنية الدولةنحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق  «

  

 لؤي خزعل جبر. د/ جاسم محمد عيدي. د/ فارس كمال نظمي. د ::::الهيئة التأسيسية •

 فارس كمال نظمي. د :رئيس الجمعية •

  iraqiapp@hotmail.com :العنوان اإللكتروني •
 

مراكز األبحاث وأقسام العلوم  إقامة أواصر تنسيقية وتفاعلية مع •
االجتماعية في الجامعات، بما يسهم في نشر التفكير العلمي وثقافة 

 .المساواة، ونبذ التمييز والعنف
تنشيط العمل األكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس  •

واالجتماع والسياسة والتأريخ، بما يؤصل العالقة البحثية بينها، سعياً 
فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التأريخ السياسي  إلجتراح تصورات
 .واالجتماعي للعراق

  :عمل الجمعيةوسائل 

إجراء استطالعات رأي ودراسات ميدانية ونظرية، لتشخيص  •
الظواهر النفسية واالجتماعية الناتجة عن العالقة التأثيرية والتأثرية 

ي المتبادلة بين المجتمع والسياسة، كأداء الناخبين والمرشحين ف
االنتخابات، وديناميات االحتجاجات، ومحفزات العنف االجتماعي 
والسياسي، ومسارات نمو االتجاهات السياسية، وأساليب تعزيز الهوية 
الوطنية، وسبل صيانة الذاكرة التأريخية، ووسائل تنشيط الوعي 

 . االجتماعي بالديمقراطية ومبدأ المواطنة

 أهداف الجمعية 

ت والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل دراسة وتحليل المشكال •
التأثير بين السياسة والمجتمع، بما يكفل تحقيق تأثير إيجابي في بناء 

 .الشخصية العراقية
تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية،  •

وتبصيرها باألسس النفسية للسلوك السياسي، بما يرسخ مفاهيم العدل 
 .المجتمعي والحرية، ويعزز النسيج

نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية قائمة على تنمية وعي  •
اإلنسان بمسؤوليته عن شؤون الوطن، وتنشيط دوافع المشاركة 
السياسية السلمية لديه، وتحفيز قيم التسامح والسالم والتعددية وقبول 

 .الرأي اآلخر
تبصير اإلنسان بمشكالته االنفعالية واالدراكية ذات األساس  •

السياسي واالجتماعي، وزيادة وعيه بحقوقه النفسية المتضررة جراء 
ذلك، وتنمية تصورات متماسكة لديه عن هويته الوطنية وعن معنى 

 .إنساني للحياة يستحق منه الكفاح والمحاولة
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عقد المؤتمرات والندوات والسيمينارات والورش والدورات  •  
التدريبية والمحاضرات التخصصية على المستويات المحلية 

 .والخارجية، أو المشاركة فيها
التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العلمية داخل العراق  •

وخارجه بما يؤمن تطوير الجانبين النظري والعملي لالختصاصيين 
 .املين في ميدان علم النفس السياسي ومقترباتهالع
تنفيذ مشاريع غير ربحية مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع  •

المدني المحلية والدولية ومراكز البحوث والدراسات واألقسام 
األكاديمية في الجامعات ذات الصلة، إلدارة ورش تدريبية أو إجراء 

لتي يتفاعل فيها العامل دراسات أو تقديم مشورات بشأن الظواهر ا
 .النفسي بالعامل السياسي

إصدار المطبوعات الدورية التوثيقية، والمشاركة في وسائل  •
االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية، لتناول األبعاد النفسية 

 . واالجتماعية للسلوك السياسي
مدارس، معاهد، كليات، (تأسيس وحدات تعليمية أكاديمية  •

 .بعلم النفس السياسي ومقترباته المعرفيةمتخصصة ) جامعات

  شروط العضوية

حاصالً على أي شهادة  أن يكون العضو عراقي الجنسية، .1
 .أكاديمية في اختصاص علم النفس

أن يمأل استمارة االنتماء، ويدفع بدلي االنتساب واالشتراك  .2
 .السنوي

تتحقق العضوية الكاملة في أن يقبل بالنظام الداخلي للجمعية، إذ  .3
 : الجمعية عبر مرحلتين

شهور ) ستة(تستغرق هذه العضوية مدة : العضوية المؤقتة  - أ
اختبارية للتحقق من جدية العضو في االنخراط في عمل 

 .الجمعية

بعد انقضاء المدة االختبارية للعضوية : العضوية الدائمية  -  ب
المؤقتة البالغة ستة شهور، تقوم الهيئة اإلدارية بالتصويت على 

عضواً دائمياً في الجمعية أو إنهاء عضويته قبول الفرد 
  .المؤقتة
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